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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 ۶۱/۸۰/۹۸۶۲                دوکتور محمد عثمان تره کی  

 اه شاه امان الله گجای
  افغانستانقانون اساسی  اولین بستر در

 استقالل کشورصدمین سال رد گبه مناسبت سال

 مقدمه: 

م پاشیده هی ازامپراتوری عثمان ،عمومی اول خاتمه یافته گشرایطی دست به تنظیم قانون اساسی زد که جنر دافغانستان مستقل 

 . ندتقسیم شده بود گجنی میان ممالک فاتح گهای شرق میانه در چوکات نظام تحت الحمایبرخی کشور و بود

که ممالک محدود اسالمی در منطقه دارای قوانین  تنظیم کرد در شرایطی م اولین قانون اساسی خود را ۶۲۹۹افغانستان در 

ساسی قوانین ا قبل از افغانستان مالک دوکشور ترکیه عثمانی و ایران  کشور های دارای نظام سلطنتی،جمع  دراساسی بودند. .

 :بودندکتبی 

 دسامبر در مظفرالدین شاه وقتقانون اساسی ایران در  نخستینتنظیم شد.   م۶۰۸۱ر مارچ سلطنت عثمانی دولین قانون اساسی ا

 ردید.گتدوین  و بلژیک با الهام از نظام حقوقی فرانسه قرار داشت،در زمانیکه ایران زیر نفوذ برتانیه  ۶۲۸۱

مالک قانون ۶۲۹۱ی برتانیه در اپریل گی پس از پایان تحت الحمایدر دوره سلطنت فواد اندک یک سال بعد از افغانستان مصر

 اساسی شد. 

لستان بود اولین قانون اساسی گالحمایه انآوانیکه تحت در زمان سلطنت فیصل  ۶۲۹۱در مارچ  سه سال پس از افغانستان عراق

 خود را اعالم کرد.

 )مصر، عراق ، سوریه، لبنان، تونس وغیره در کسب استقالل ملی بسیاری کشور های منطقه از جمله  به مقایسهفغانستان بناَ ا

 پیشقدم است. م (۶۲۹۹)  و تنظیم قانون اساسیم ( ۶۲۶۲

 قانون متندر  اه سلطنتگدرتثبیت جای عوامل درونی و بیرونی مؤثراول ـ 

 : افغانستان اساسی

 : ) مشروطیت اول و دوم ( عامل داخلی -۱

ران، ترکیه، ای جنبش فکری ضد استعمار و استبداد پیوند فکری نیرومندی میان روشنفکران افغانستان، ۹۸در آغاز قرن 

حبل  » ، امان افغان،سراج االخبار از جمله نشریه چندین فعالین سیاسی بخصوص از چینل هندوستان و مصر ایجاد کرده بود.

 ر تبادل نظر میکردند.گبا همدی «صور اسرافیل » و « المتین 
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رفته است: انجمن سراج گنشریه ها شکل روه های سیاسی در محور گذشته های دور به این سو احزاب و گدر افغانستان از 

بار . سراج االخقیاس کردروه سیاسی مشروطه خواه گنطفه تشکل  و اولین سیمنبع پخش ارزش های نو سیا االخبار را میتوان

. به همین دلیل امیر حبیب الله پس از کشف توطئه ضد سلطنت، سراج االخبار بودمنبع الهام برای مشروطیت اول و دوم  در واقع

   .توقیف و اعضای مشروطیت اول را روانه زندان کردبرای دو سال را 

حاکمیت قانون  و مشروطیت اول علم مبارزه را برای تأمین عدالت، پدر شاه امان الله دوره سلطنت حبیب اللهبار نخست در 

اکثراً از روحانیون که  به روایت برخی مورخین مشروطیت اول نهضت خود را بنام جان نثاران اسالم معرفی کرد برافراشت.

 احکام مذهبی بودند.مقیاس مشروطیت در  ارگخواست . آنهاترکیب شده بود

دقیقی  . درکبودندشعور اندک سیاسی دارای میر سید قاسم یکی از منسوبین مشروطیت اول به این نظر است که اعضای جنبش 

  قانون خالصه کرده بودند.حاکمیت معارف و  انکشاف ردیف یعنیخواست خود را در دو  نداشتند.مشروطیت و دیموکراسی از 

ر آنست گیانتوسط مشروطه خواهان ببه مثابه یک هدف سیاسی  ،موجب قلع و قمع جنبش شد ۶۲۸۲در که حذف فزیکی امیر

در فکر اصالح سلطنت نبودند و الترنتیف تشکیالتی و سازمانی جانشین نظام سلطنت نداشتند. از همین رو در اطالق  آنهاکه 

 رفت.گروه باید از احتیاط کار گاصطالح مشروطه خواهان به این 

مال فیض  و عبدالرؤوف خاکی عبداواسع، مولوی عبدالرب، کاکا سیداحمد ) هر سه از قندهار (، محمد حسین پنجابی، مولوی

  عضویت مشروطیت اول را داشتند. محمد کاتب

لسم سکوت ط ،ناچیز بود. با آنهم توانست اتوریته سلطنت را زیر سوال ببرد رشد تفکر سیاسی ضد نظامنقش مشروطیت اول در 

 را بشکند و راه را برای مشروطیت دوم باز کند.

 محمود طرزیشاه امان الله و  با ظهور شاه امان الله باب دوم مشروطه خواهی کشوده شد. بیرق فرو افتاده مشروطیت بدست 

 برافراشته شد.( نویسنده، ژورنالیست، شاعر و وزیر خارجه  اصالح طلب دربار، )

 تولیدات اهل مکتب و نقش فارغان مدارس دینی برجسته بود، در ترکیب مشروطیت دوم در حالیکه در حلقه مشروطیت اول 

 .دریافت کردندمعارف مدرن نفوذ بیشتر 

در بخش ارزش های تجدد )   ۶۲۹۰تا  ۶۲۶۲به مدیریت عبدالهادی داوی از ) جانشین سراج االخبار (  جریده امان افغان 

مشروطه  و مرجع تقلید برای ی سیاسی، اجتماعی و کولتوری نقش کلیدی ایفأ کرد. به منبع الهامگ( در ساحات مختلف زندمدرنیته 

اه گجای ۶۲۹۹مشروطه خواهان دوم شد و بعداً در قانون اساسی خواهان دوم بدل شد. بسیاری از مفاهیمی که مبنای حرکت 

محمود طرزی از مجرای ترجمه آثار تورکی  جریده امان افغان پخش ونشر میشد.پادشاه را در متن نظام تعیین کرد، بالوسیله 

   تازه ترین تحوالت اروپا را در عرصه حرکت به سوی مشروطیت و دیموکراسی پخش میکرد.

چهره های نامدار در جنبش مشروطیت  حی الدین انیس، سرور جویا، عبدالرحمن لودین، محمد ولی دروازیغالم محمد غبار، م

 دوم استند.

 عامل خارجی : -۹

جمهوریت  موسساتاترک  تنظیم اولین قانون اساسی افغانستان مصادف است با سقوط امپراتوری عثمانی و احراز قدرت بالوسیله

سکوالر علیه محمد ششم آخرین خلیفه عثمانی قیام کرد، اما برای با مفکوره عمومی اول  گدر پایان جن رچه اتاترکگدر ترکیه. 

موسسه خالفت مطرح نبود. تالش درجهت رشد زمینه های یک  سوال مخالفت جدی با ۶۲رفورمیست های مسلمان اواخر قرن 

. رفتگدر همین استقامت کار های زیادی را رویدست «  ت پاشاهدع  م  » رفت. گمی اسالم اعتدالی وباز در محور خالفت صورت

 بدور جوانان ترک که از و ترک مطلقیت عبدالحمید دوم رفورمیست های عرب استبداد حاکم شد. بر ضدبا آمدن عبدالحمید دوم 

  رد آمدند.گ ند،مایت میکردعثمانی حتساوی حقوق در امپراتوری  مشروطیت و
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تمایالت رفورمیست  تحت تأثیر و بشدت در ترکیه در حالت تبعید بسر میبرد در طول مبارزات جوانان ترکمحمود طرزی 

ا خود ب بسیاری مفاهیم مدرن در عرصه تشکیل نظام سیاسی را شت به افغانستانگطرزی بعداً در باز رفت.گقرار جوانان ترک 

 . بکشور آورد و از طریق جریده امان افغان آنرا پخش کرد

از هویت اعضای مجلس موسسان اولین قانون اساسی افغانستان اطالعی در دست نیست. به احتمال قوی محمود طرزی یکی از 

ازانجائیکه در نظامنامه  وی بسیاری ضابطه های  مدرن را در قانون اساسی کشور جاه به جاه کرد.اعضأی آن بوده است. 

ً تورک ها در تسوید قانون اساسی هائیکه بعداً در دوره امانی تنظیم گردید اتبا ع تورک با افغان ها همکاری کردند، مطمئنا

 افغانستان هم نقش داشته است.

 (۶۲۸۹ـ  ۶۰۸۲(، عبدالرحمن کواکبی )  ۶۰۲۸ـ ۶۰۱۲تعالیم سید جمال الدین افغانی )  ،با سقوط امپراتوری عثمانی همزمان

 همشهریان مسلمان در برابر مطلقیت سالطین نقش عمده داشته است.هی از حقوق گ( در دادن آ ۶۲۸۲ـ ۶۲۸۱و محمد عبده ) 

ی گاز مجرای تحت الحمای کشور های غربی ،عالوه بر نفوذ جنبش های رفورمیست دنیای اسالمبعد از سقوط خالفت عثمانی، 

 اساسی رول عمده بازی کردند.  قوانین ونظام های سیاسی  های خود در شرق میانه عربی در دادن شکل به

ن قانون اساسی ایران با الهام از قانو مشاهده میشود. و ایرانترکیه در اولین قانون اساسی افغانستان احکام مشابه قوانین اساسی 

 و ایران یسلطنت از قوانین اساسی ترکیه موقف سلطنت در بطن نظاممربوط  احکام احتمال اینکه وین شده بود.داساسی بلژیک ت

 در قانون اساسی افغانستان راه یافته باشد، زیاد است. شاهی

 : م ۶۲۹۹دوم ـ قانون اساسی 

موازین حقوق و قانون در افغانستان  تهداب مستحکمبر  متکی مقدمه ظهور یک دولت مدرنآغاز سلطنت اعلیحضرت امان الله 

 ۸۸بیشتر از (  ۶۱۸۸جدی )  ۶۲۹۲جنوری  تا ش (  –ه  ۶۹۲۸حوت ) ۶۲۶۲مارچ  از،بطن قانون اساسی مادر ازاست.

 رفت.گرا زیر پوشش  ملیی گکه عمده ترین بخش های زند بیرون کشیده شدنظامنامه 

در سالیان اول احراز  (ش  -  ه ۶۱۸۶م  )  ۶۲۹۹ در  « نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان » زیر ناماولین قانون اساسی 

 به تصویب رسید.نماینده،  ۰۸۹به اشتراک رهار ) سمت مشرقی ( گه ننگدر لویه جر ماده ۸۱باب و در ده  استقالل کشور، 

 ردید. گتعدیل ش (  –ه   ۶۱۸۱ ) م  ۶۲۹۱ ه پغمانگقانون اساسی در لویه جر

از کلیه اجرائات قوای  ماموریت حراست و دادشاه را در مرکز قدرت دولت قرار  « نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان» 

) شبه پارلمان (   از طریق شورای دولت واجد صالحیت شد ووزرأ و قضات عالی رتبه  شاه در تعیین .بوی سپرد را ثالثه

  .رفتگذاران را تحت کنترول گفعالیت قانون

 ردید.گونه صالحیت های عمومی و اختصاصی گبر مبنای حکم قانون اساسی شاه دارای دو 

 های عمومی شاه:صالحیت . ۶

) مواد    د کرلطنت را اعطا شاه امان الله را خادم و حامی دین مبین اسالم اعالم و به خانواده وی حق وراثت س ،قانون اساسی

 (. ۱و  ۸

منحیث قوماندان قوای  پادشاه در خطبه نام پادشاه ذکر و سکه به نامش ضرب زده میشود. قانون اساسی ۸بر مبنای حکم ماده 

 است:به شرح زیرمعمول روسای دولت دارای صالحیت های  مسلح

عفو و تخفیف ، بین المللی عقد معاهدات، اعالن حرب و عقد مصالحه، ریاست از مجلس وزرأ، أوزرصدراعظم و  انتصاب 

 .اعطای مدالو مجازات

 صالحیت های اختصاصی شاه:. ۹
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 شورای دولت:الف. 

در نظام حقوقی افغانستان است. این پارلمان برخالف تعامل مروج در کشور های شورای دولت در واقع نطفه اولین پارلمان 

 هیأت اداری و اعضای انتصابی: نبودأ از دو قوه اجرائی و قضائی ان مجزگ، اورتفکیک قوأاصل و  پیرو اصول دیموکراسی

 مسئولیت داشتند.وی شورای دولت ) پارلمان ( از جانب شاه تعیین میشدند و نزد 

 کلیه تصاویب شورای دولت باید به دولت ظرف مخلوط کننده قوای ثالثه دولتی بود و صالحیت صرفاً مشورتی داشت. شورای

 توشیح شاه میرسید.

، دارای دو کته تحت ریاست یک وزیر ) اولین رئیس شورأ سردار شیراحمد خان نام داشت ( جلسه میکردکه شورای دولت 

ی شورا های والیتی، ولسوالی ها و قصبات و اعضای انتصابی مرکب از مامورین گنمایندوری اعضأ بود: اعضای انتخابی به گ

 ماشته میشدند.گکه ازجانب شاه  متقاعد، روحانیون و مشران قوم

 هیأت اداری شورای دولت به پیشنهاد شورأ از جانب شاه تعیین میشد.

 قوانین و محاکمه مامورین ملکی:: وضع قانون اساسی به شورای دولت دو وظیفه اساسی سپرده بود

 به وزارت ها سپرده شده بود. آن به شورای دولت،پیشنهاد و مطابق ضرورت  قوانین تسویدصالحیت  -یک 

 محکمه مامورین سه مرتبه داشت: ابتدائیه، مرافعه و تمیز. -دو 

، محکمه مرافعه و ریاست معاون دومبه  دو عضو شورای دولت به ریاست معاون سوم شورأ محکمه ابتدائیه. چار عضو شورأ

 پنج عضو شورأ به ریاست رئیس عمومی شورأ و معاون اول محکمه تمیز مامورین را تشکیل میکرد.

  ی میکرد.گی والیات و ولسوالی ها رسیدها انه بالنوبه به دوسیه های شوراگمحاکم سه 

 محاکمه مامورین اٍعمال نفوذ میکرد.هیأت اداری شورا و اعضای انتصابی آن در پروسه شاه از مجرای 

دیوان عالی برای محاکمه وزرأ دولت »  قانون اساسی برای محاکمه وزرأ تشکیل اقتضائی دیوان عالی را پیش بینی کرده بود.

 (.  ۱۱ماده « ) ردیدگعنداالقتضأ تشکیل میشد و بعد از انجام وظیفه فسخ می

رای دولت، ترکیب شده بود که همه از طرف شاه انتصاب میشدند. عالوتاً عضو انتخابی و انتصابی شو ۶۱دیوان عالی از 

 څارنوالی مربوط را شاه تعیین میکرد. 

 :ر اعمال نفوذ شاه در اجرای عدالت قیاس میشدگدیوان عالی افزار دی

. با یردگتماس نمی که غیر مسئول شناخته شده است، به محاکمه رئیس دولت، به محاکمه وزرأ اشاره مینماید در حالیکهدیوان 

 در قوانین اساسی بعدی افغانستان قیاس میشود.  از جانب پارلمان کمه رئیس و رجال عالی رتبه دولتاهسته قضائی مح آنهم

اه را بدست ش نجانیده و جلو همهگشورای دولت ان واحد گبناً قانون اساسی وظائف تقنینی، قضایی و اجرایی را در چوکات اور

 سپرده بود.

 ب. قوه قضائی:

این ماده شباهت زیاد به یکی  «.یردگی صورت میگبه عرایض طبق شریعت و قانون رسید» وید: گنظامنامه اساسی می ۹۶ماده 

 «.هیچ قانونی خالف شریعت بوده نمیتواند» وید : گداشت که می ( ۶۲۸۱)  از احکام قانون اساسی ایران

 مرحله یعنی اصالحیه، ابتدائیه، مرافعه و تمیز است.أ دارای چار قض

رئیس تمیز، رئیس کوتوالی، نقش کلیدی داشت: انجمن از « انجمن انتخاب مامورین عدلیه » شاه در تعیین قضات از مجرای 

 ماشته شاه ریاست میکرد.گمدیر مامورین و سرکاتب تحریرات ترکیب شده بود و ازان وزیر عدلیه یعنی 

 . نمودتقرر قضات را برای منظوری به شاه پیشنهاد می ،انجمن

سریع چرخه تیری سوء استفاده از صالحیت، گوزارت عدلیه در تنظیم فعالیت محاکم نقش عمده داشت: تعیین قضات مسلکی، جلو

 بدوش وزارت عدلیه بود.صدور حکم، ممانعت از متأثر شدن حکم از مالحظات قوم، مذهب، جنس و غیره 
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اقد استقالل اه قضأ فگنقش کلیدی داشت، دست فیصله های آنو اجرای محاکم شاه در تشکیل  از آنجائیکهفتیم برمیآید که گازانچه 

 در وظائف محوله بود. 

 

 ج. قوه اجرائیه:

 شاه در رأس قوه اجرائیه قرار داشت.

أ مطابق الیحه مجلس وزر جلسات .کردشاه از مجلس وزرأ ریاست می .دندصدر اعظم و وزرأ همه از جانب شاه تعیین میش

 .افتمخصوص تدویر می

 .بودتصاویب مجلس وزرأ و قرارداد های وزارت ها پس از امضای شاه مرعی االجرا 

وزارت متعلقه خود منحصراً  نزد هر یک وزرأ در سیاست عمومی دولت مشترکاً و در امور ، بوددر حالیکه شاه غیر مسئول 

 . به مثابه شبه پارلماننزد شورای دولت دند نه شاه مسئول شناخته میش

 : ابطه های مشروطیت در غربتقلید دور از واقعیت های محیط از ضسوم ـ 

بر کلیه اجرائات دولتی کنترول داشت. نظام شاهی افغانستان از موازین مشروطیت فاصله شاه امان الله از مجرای قانون اساسی 

خبری نبود. با آنهم فصلی به حقوق و وجائب مردم اختصاص داده شده بود که  . در قانون اساسی از تفکیک قوازیادی داشت

لیم آزادی تع تساوی حقوق اتباع، تضمین آزادی فردی،ار، گمنع بیی، گالغای برد به در چوکات نظامنامه های اختصاصی دران

 بود. اشاره شده  آزادی مطبوعات مصئونیت مسکن، مصئونیت ملکیت، مصئونیت قضایی، و تدریس،

انین واز مجرای قتمرکز قدرت در دست سالطین  در کشور های اسالمی که قانون اساسی افغانستان تنظیم شد، ۹۸در آغاز قرن 

 اساسی امر عادی و پذیرفته شده بود:

( قوماندانی قوای مسلح، تعیین صدر ۶۲۱۸و ۶۲۱۸، ۶۲۹۱،۶۲۸۲و تعدیل در ۶۲۸۱در اولین قانون اساسی ایران ) دسامبر 

در و صلح، و رهبری سیاست خارجی  گاعظم و وزرأ، احضار و انحالل پارلمان، توشیح قوانین، انتصاب قضات، اعالن جن

 مظفرالدین شاه بود.حیطه صالحیت 

و قسماً از قوانین اساسی بلژیک  ی برتانیه نافذ شدگ( که در پایان تحت الحمای ۶۲۹۱پریل ا ۶۲در اولین قانون اساسی مصر ) 

اه ش ذاری با پارلمان است.گشاه غیر مسئول، قوماندان قوای مسلح و شریک در ساحه قانون  عثمانی کاپی شده بود، و ترکیه

 میتوانست صدراعظم، رئیس سنأ ونیمه سناتور ها را تعیین کند. کابینه و پارلمان را منحل و قوانین را توشیح کند.

زیالند نو شاه غیر از قوانین اساسی امپراتوری عثمانی، آسترلیا و ( ملهم ۶۲۹۱مارچ  ۹۶نخستین قانون اساسی عراق ) در 

یاب و در غ دنماییرد، پارلمان را منحل گمسئول است. وی میتواند صدراعظم را تعیین و عزل کند، در انتصاب سناتور ها سهم ب

 ود.پارلمان از طریق فرمان تقنینی اعمال صالحیت کند. شاه حق رد و توشیح قوانین را دارا ب

 نتیجه :

مایل تکلیه کشور های اسالمی  رو به رشد، اما گکمرن برای اقناع جنبش های ناسیونالیزم و عدالت طلبی در آغاز قرن بیست

 داشتند.قوانین اساسی خود  حواشی به تعبیه ارزش های دموکراسی لیبرال و ضابطه های مشروطیت در

در متن قوانین  قدرت ،سازی از واقعیت های جامعه بسیار فاصله داشتدر عرصه نظام غرب ازان جائیکه تقلید از مدرنیته 

وریته اتبه افزار توجیه  ه: قوانین اساسی با ظواهر مشروطمتمرکز باقی ماند بدست پادشاهان در رأس هرم تشکیل دولت اساسی

 سالطین بدل شده بود.  مطلقه

حکیم مبنای خوبی برای ت بعداً  بود که« استبداد منور» از نوع  مطلقیتدر مورد افغانستان با جار بلند میتوان اعالم کرد که این 

  .) درین ارزیابی چهل سال اخیر شامل نیست( پایه های یک دولت مدرن که دران قانون حکومت کند فراهم آورد
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اساسی  ا آشنا به قانوناعلیحضرت امان الله وقتی به پادشاهی رسید که افغانستان قریب دو قرن را زیر سلطه سالطین مطلقه و ن

رد که اولین ایجاب میک« تکفیر» ذشتانده بود. وجود خطر بالقوه مدعیان تاج و تخت و فتنه خفته با افزار نیرومند گو مشروطیت 

 «پایان »  قانون اساسی به شاه امان الله نقش محوری در بستر نظام سیاسی اعطا کند.

 فرانسه

۶۱/۸۰/۹۸۶۲ 

 ****** *** 
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